ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

No vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze, na sala 202, no Departamento de
Matemática, às quinze horas, reuniu-se a Câmara de Extensão do Departamento de Matemática com
a presença dos seguintes membros: Danilo Royer (coordenador), Martin Weilandt, Carmem Suzane
Comitre Gimenez, Aldrovando Luiz Azeredo Araújo e Sonia Palomino Bean. Havendo quórum, foi
declarada aberta a sessão. Inicialmente o coordenador colocou em votação a ata da reunião anterior
que foi aprovada. Após a aprovação da ata, iniciou-se a sessão de análise de relatórios e projetos.
Inicialmente foram analisados aprovados os seguintes projetos de atividades de extensão: “Revista
eletrônica de Educação Matemática” do professor Méricles Thadeu Moretti, “Trabalho editorial
para o jornal Ipse”, “Consultoria ad-hoc para as agências CNPq e Fapesc” e “Trabalho de Referee
para os jornais IP e IPSE” do professor Antônio Carlos Gardel Leitão, “Minicurso: Uma Introdução
ao Matlab 2013/1” e “IV Encontro de Matemática Universitária” do professor José Luiz Rosas
Pinho. O projeto de extensão “Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do
Ensino Fundamental e Médio” do professor Mário Cesar Zambaldi foi analisado e remetido ao
coordenador para maiores esclarecimentos sobre as atividades e a carga horária atribuída aos
integrantes. A seguir foram analisados e aprovados os seguintes relatórios de atividades de extensão:
“Organização da palestra Interação entre bolhas e uma superfície de vidro” do professor Luciano
Bedin, “Organização do “Workshop on Sofic and Hyperlinear Groups and the Connes Embedding
Conjecture” do professor Daniel Gonçalves, “Trabalho editorial para o jornal Ipse”, “Consultoria
ad-hoc para as agências CNPq e Fapesc” e “Trabalho de Referee para os jornais IP e IPSE” do
professor Antônio Carlos Gardel Leitão, “Programa de Atualização e Aperfeiçoamento para
Professores de Matemática” do professor Mário Cesar Zambaldi e “VIII encontro da olimpíada
regional de Matemática de SC” do professor José Luiz Rosas Pinho. Na sequencia, foram retomadas
as discussões sobre as novas normas para a Câmara de Extensão. Neste momento e a professora
Carmem apresentou a compilação de algumas ideias. Foi sugerido que este documento fosse
enviado para os membros da câmara de extensão, para que seja aperfeiçoado. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada pelo coordenador, Danilo Royer, que lavrou a presente ata.
Florianópolis, 20 de agosto de 2013
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